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VERSLAG VAN 7 SEPTEMBER ‘13:  

 

Het was een geslaagd eerste versie van het 
Openluchtfestival van de Rede. 
 
Een breed scala van sprekers hebben 
voorgedragen, een dichter en een gitarist 
hebben een mooie omlijsting gegeven aan 
het openluchtfestival.  
 
Ondanks de lage opkomst van 45 bezoekers 
hebben we wel van vele complimenten 
ontvangen over de invulling en de 
organisatie. 
 

De bijdrage gingen ingegaan de invulling van het leven zonder god, het recht op 
openbaar onderwijs en hoe we godsvrije politiek kunnen realiseren.  

De eerste boeken “Atheïsme als basis voor de moraal” zijn gesigneerd door Dirk 
Verhofstadt op het openluchtfestival.  
Afsluitend heeft Hans de Vries het “Laïcisme” ofwel op zijn Frans ‘Laïcité’ geduid. Dit 
houdt in dat er een volledige scheiding van staat en kerk wordt nagestreefd. Dat komt 
overeen met het eerste uitgangspunt van de Atheïstisch Seculiere Partij: 
   * Scheiding tussen overheid en religie! 
Verder is hij in zijn betoog ingegaan op de volgende punten: 
   * Religie is een privézaak en is niet meer dan overtuiging of mening! 
   * Het onderwijs is godsvrij, seculier, wetenschappelijk geborgd 
   * Het opeisen van privilegies ondergraaft het algemene gelijkheidsprincipe 
Als de Partij van de Rede is onze richtsnoer de rede bij ons politiek handelen. 

  
 

POLITIEK ATHEÏSTISCH CAFÉ:  
Volgend op het eerste Openluchtfestival 
van de Rede houden we nu elke eerste 
donderdagavond van de maand in 
Deventer een politiek atheïstencafé.  
De bedoeling is om met enkele in een 
hoek van een café rond een tafel met 
elkaar te discussiëren over politieke 
onderwerpen en tesamen in redelijkheid 
daar atheïstisch seculiere invullingen vorm 
te geven. Het tweede Atheïstencafé is 7 
november 2013 in ‘De Hip’ te Deventer.  
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Ondertitel wordt de roepnaam: 

Partij van de Rede  
Ja / Nee 

 
Op het politiek Atheïstisch Café in Deventer van donderdagavond 3 oktober hebben we 
de overweging gemaakt om deel te nemen aan de Gemeenteraad van 19 maart 2014. 
Bij onze discussie kwamen wederom op de discussie over de naam Atheïstisch 
Seculiere Partij (ASP) namelijk de naam Atheïstisch roept wervelingen op en moet 
extra worden uitgelegd.  
 
Deze discussie is tot op heden op verschillende momenten een terugkerend gegeven. 
Op zichzelf geeft de naam duidelijkheid wel moet je elke keer het Atheïsme positief 
duiden en uitleggen 'zonder god' en niet tegen godsdienst. Maar geen religieus 
opleggedrag in het publieke domein dulden; Geen religieuze kleding/symbolen in de 
openbare ruimten bij het uitoefenen van openbare en gesubsidieerde diensten, etc. 
 
Om ons publiek te presenteren zouden we er misschien goed aan doen om deze 
discussie te vermijden zonder afstand te doen van onze uitgangspunten, ofwel de 
ondertitel van Primaire Politieke Programma Partij van de Rede als roepnaam te 
gaan gebruiken. 
 
De tekstuele verantwoording ziet er dan volgens het bestuur als volgt uit: 

We blijven uitgaan van de drie primaire uitgangspunten om te komen tot het 
invullen van een seculiere maatschappij. We streven naar de volledige 
scheiding van staat en kerk, ofwel de volledige scheiding tussen overheid en 
religie; scheiding tussen onderwijs en godsdienst (afschaffing van artikel 23, 
voor alleen maar openbaar onderwijs). We gaan uit van de volledige vrijheid 
van meningsuiting, zelfexpressie en zelfbeschikkingsrecht voor elke individu. 
De wetten gelden voor een ieder in gelijke mate zonder religieuze privileges, 
we gaan uit van het gelijkheidsprincipe. In het maatschappelijk verkeer gaan 
we uit van het onafhankelijk denkend en het zelfstandig handelend individu 
zonder groepsdwang of godsdienstig opleggedrag of eenzijdige dogmatische 
invulling van een groep. 
 

 

 


